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De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken
kort toe. De portefeuillehouder geeft een korte toelichting op het voorstel. Er
komt een ontwerpsamenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio’s
Regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland naar de raden. De definitieve
samenwerkingsovereenkomst zal door het bestuur op basis van zienswijzen
worden vastgesteld.
Kwekkeboom (GDP): Waarom ambtelijke bijstelling en niet met de raad?
Stumpel (directeur publieke gezondheid): We worden op die manier
gedwongen om er elk jaar kritisch naar te kijken en dat zorgt voor een
dynamisch document en dat houdt het actueel.
Ter Heegde (portefeuillehouder): Bij substantiële wijzigingen komen deze
wijzigingen opnieuw langs de raad.
Kwekkeboom (GDP): Cyberveiligheid is een grote bedreiging en een laag
bedrag voor crisisbeheersing?
Stumpel: Klein bedrag voor crisisbeheersing, want we hebben een kleine
crisisorganisatie. Er is op dit moment al een idee om dit budget te vergroten.
Kwekkeboom (GDP): Hoe staat het met gevaarlijke stoffen over spoor?
Benschop (hoofd veiligheidsbureau): We hebben geen chloortreinen meer
over het spoor. Veel over de Betuweroute, maar niet meer frequent over het
spoor.
De Vos (CDA): Hoe staat het met de implementatie van het Landelijk Crisis
Managementsysteem (LCMS)?
Stumpel: De huisartsenposten zijn aangesloten op LCMS. De afzonderlijke
huisartsen zijn daar (nog) niet op aangesloten.

De Vos (CDA): Oefencentrum Crailo is een tijdelijke oplossing voor. Wanneer
wordt de tijdelijke oplossing een definitieve oplossing?
Benschop: Er kan nog geen datum worden genoemd. Er wordt met drie
Veiligheidsregio’s gekeken naar een kennis- en oefencentrum. Er wordt hard
aan gewerkt.
Portengen (GroenLinks): Als wij dit beleidsplan vaststellen, dan betreuren wij
het dat er nog altijd een veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is en nog niet
de samenwerking is gezocht met Flevoland. Geldt dat ook voor de andere
gemeenten in de regio?
Ter Heegde: Hoe andere gemeenten daar in zitten weet de
portefeuillehouder niet precies. Hij weet niet wat er uit de andere raden
komt. In de tijd was het haast niet mogelijk om de samenwerking te zoeken
met Flevoland, omdat het voorbereidingstijd vergt. Als het een paar
maanden later was geweest, dan was het wellicht beter mogelijk geweest.
Portengen: En waarom is doelmatig en efficiënt werken een project en zijn
andere doelen niet genoemd als project?
Stumpel: Doelmatigheid en efficiëntie moeten in alle werkprocessen worden
toegepast, in dit project (duurzaam werken) gaat het met name over de
milieuorganisatie.
Benschop: Zaken die in reguliere werkprocessen worden meegenomen staan
niet beschreven in het beleidsplan. Met uitzondering van de gevallen
wanneer er extra middelen nodig zijn.
Duyts (VVD): De takenpakketten van de GGD in Gooi en Vechtstreek en
Flevoland verschillen. Hoe wordt dat verwerkt in de fusie?
Stumpel: De GGD-en blijven buiten de scope van de samenwerking.
Flevoland heeft een brede GGD met jeugdgezondheidszorg. In de Gooi en
Vechtstreek is daar niet voor gekozen. De GHOR is hierop een uitzondering
en zit wel in de scope van het project, want is onderdeel van de
veiligheidsregio.
Duyts (VVD): Cyberveiligheid wordt wel benoemd, maar het lijkt minimaal
beschreven. Krijgt dit aspect voldoende aandacht?
Benschop: Het is een nieuwe crisis, een nieuw risico. Dat heeft de aandacht,
maar de veiligheidsregio’s zijn nog aan het zoeken welke rol zij daarin
moeten vervullen. Het is geen centrum dat op jacht gaat naar
cybercriminelen. Wel bijvoorbeeld de maatschappij ontwrichtende gevolgen
van cybercriminelen. In de risicoanalyse zou cyberveiligheid hoger kunnen
scoren en dat wordt dan een groter aandachtspunt.
Duyts (VVD): Wat zijn de financiële consequenties van de fusie?
Ter Heegde: Samenwerking leidt tot kostenbesparingen, maar doordat er
steeds meer taken bijkomen wordt het geen netto besparing, maar moet er
gesproken worden over mindermeer.

Balzar (D66): Er wordt veel gezegd over schaalvergroting, maar hoe weeg je
af waar schaalvergroting ook tot vooruitgang zal leiden?
Stumpel: We hebben maar 1 artseninfectiebestrijding en sommige posities
kan je bijvoorbeeld dubbel bestemmen.
Ter Heegde: We zijn de kleinste veiligheidsregio en daarmee zijn we
kwetsbaar. De piketorganisatie moet ook permanent in de lucht zijn en dat
geeft soms ook al problemen.
Blom (ChristenUnie): Hoe wordt omgegaan met nieuwe technieken, zoals
domotica?
Benschop: Zaken als zelfrijdende auto’s hebben meer te maken met de
energietransitie. Dat is een risico en wat betekent dat voor de
veiligheidsregio? De brandweer bereidt zich wel voor op nieuwe technologie,
bijvoorbeeld bij het blussen van branden.
Wiss (PvdA): De incidenten in onze gemeente groeit ten opzichte van de
gemeenten in de regio.
Ter Heegde: Winkel- en fietsendiefstal gaat omhoog, dat klopt. Het wordt
niet direct gerelateerd aan het werk van de veiligheidsregio. Het is meer het
politiedomein.
Nuij (50PLUS): Een helder stuk, makkelijk leesbaar en juich de samenwerking
toe.
Blom (ChristenUnie): Heeft de gemeente een overstromingsprofiel?
Benschop: Als je gaat kijken naar de risico’s, dan zit dat met name rond De
Vecht. Er zijn kleine delen die een overstromingsrisico hebben, maar het is
niet heel veel.
Portengen (GroenLinks): Heeft het stopzetten van de herindelingen nog
gevolgen voor het besturingsmodel?
Ter Heegde: Iedere vertegenwoordiger heeft 1 lid in het Algemeen Bestuur.
De governance gaat niet wijzigen.
Duyts (VVD): Onze brandweer leunt erg op vrijwilligers. De afstand van
directie tot de werkvloer wordt groter bij een fusie. Hoe wordt deze
betrokkenheid gewaarborgd?
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Ter Heegde: Het is een belangrijk aandachtspunt, ook de aandacht voor
vrijwilligers. Er zijn geen zorgen dat het mis gaat. De
nieuwjaarsbijeenkomsten met de onderscheidingen zijn goed georganiseerd
waar ook de directie goed vertegenwoordigd is.
Niet van toepassing.
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